
Marts 2014

Cumaru Terrassebrædder 1/2

www.raw-products.info Cumaru Terrassebrædder

Tekniske specifikationer 

Produktoplysninger
Produkt RAW Cumaru Terrassebrædder
Grp. Nr. 1840
Vare Nr. 0191400

Træsort Cumaru (Dipterix odorata)
Certificering FSC 100%

Farve Gulbrun - Rødbrun

Oprindelse Sydamerika

Tekniske Data
Profil Glat – Finrillet, med fasede hjørner.
Dimension (mm) 19 x 140
Længder (m) 1,80 - 2,10 - 2,40 - 2,70 - 3,00 - 3,30 - 3,60 - 3,90 - 4,20 

4,50 - 4,80 - 5,10 - 5,40 - 5,70 - 6,00

Tolerance 
Før montage  
(v. 14% fugt)

Tykkelse: +/- 1 mm 
Bredde: +/- 1,5 mm

Tolerance 
Efter montage

Træ er et naturmateriale som altid vil arbejde jf omgivel-
serne. Sol og fugtighed vil altid påvirke træet. Ved fugt-
påvirkning vil træet svulme op og ved varmepåvirkning 
trække sig sammen igen.
Variation på tykkelse 18,5 - 20 mm
Variation på bredde 139 - 146 mm

Varighed (EN 350-2) Klasse 1
Styrkeklasse (EN 338) D60
Densitet 1070 kg/m³ ved 12% fugt

Behandling Ovntørret til 12-16%
Høvlefinish Oprifter pga. med- og modvækst kan forekomme
Bundtstørrelse 42 planker
Emballage Plast eller stålbånd, ubrudte bundter på engangspaller.
Opbevaring Før montering, udendørs under halvtag, opklodset under 

presenning.
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Tekniske specifikationer 

Tekniske Data
Sorteringskriterier Terrassebrædder er produceret af sorterede planker, der 

på 2 sider er fri for væsentlige insektskader og knaster. 
Der sorteres ikke for farvenuancer, hvirvler eller åreteg-
ning, ligesom der i begrænset omfang tillades splint en 
kant samt enkelte orm huller. Krumning på længderet-
ningen kan forekomme især ved lange længder.

Montage For montagevejledning, se brochuren:  
RAW Terrassebrædder i hårdttræ.

Forbrug 6,8 lbm/m² (inkl. 8 mm luft mellem brædderne).
Strøafstand Maksimalt 60 cm fra center til center.
Skruer A4 rustfristål.  

Forbrug ved strøafstand 60 cm ca. 24 stk./m².
 

Bemærk Skal terrassebrædderne monteres i vilkårlig rækkefølge, 
skal der påregnes 5-10% flere brædder end totalarealet. 
Da terrassebrædder i hårdttræ er et naturmateriale, kan 
der forekomme ormehuller og strømærker i mindre om-
fang, hvorfor det anbefales at købe lidt ekstra brædder.  
Medregn i længderne, at visse terrassebrædder skal 
endekappes med 2-5 cm. Undgå at placere genstande i rå 
jern på brædderne (f.eks værktøj), og fjern metalsplinter 
fra savning, da det kan give misfarvninger af træet.

Vedligeholdelse Ønsker man at bevare den oprindelige glød i træet, bør 
det behandles med en træolie med farvepigment, der er 
beregnet til udendørs hårdttræ. Behandl når det synes 
nødvendigt – afhængigt af, hvilke klimapåvirkninger ter-
rassen udsættes for. 
Vil man minimere risikoen for vindridser og revnedannel-
ser i brædderne, anbefaler vi at oliere oversiden af bræd-
derne og give dem voks over enderne.


